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Zaměstnavatel: NEPOTŘEBNÉ VĚCI ??? Mohou pomoct přeci… 
 
 
Jana Mandryszová 
 
„Práci v charitativním obchůdku 

jsem si našla díky doporučení 

zprostředkovatelky na úřadu 

práce, která mě informovala o 

existenci občanského sdružení 

MESADA, kde pomáhají hledat 

práci lidem, kteří mají zdravotní 

problémy, jako já. Navštívila 

jsem sdružení, kde se mně ujala 

pracovní konzultantka, která mi 

sdělila více informací a nabídla 

účast v projektu. Po krátké 

spolupráci jsem měla možnost zúčastnit se pohovoru s paní Dolejšovou, která hledala 

vhodného člověka do svého charitativního obchůdku. Díky mzdovému příspěvku z projektu 

MESADY mám zajímavou práci, která mně velmi baví.“ 

 

Jaroslava Štěpánová 

„Měla jsem invalidní důchod 3. stupně asi 20 let a pak mi ho změnili na 2. stupeň. Musela 

jsem se přihlásit na úřad práce. Ale práci jsem nenašla. Nabídli mi možnost vstoupit do 

MESADY, občanského sdružení, tak jsem tam došla a přijala to.  

Tam jsme probírali, kde hledat práci, jak oslovit zaměstnavatele a uvědomit si, co jsem 

schopna zvládnout. Zkoušeli jsme hledat úklid, protože jiná práce na méně hodin nebyla. 

Jenže některý úklid byl moc fyzicky náročný nebo zase nebylo autobusové spojení. 

V MESADĚ si všimli, že dělám ráda ruční práce, a proto toho využili a zařídili mi práci 

v charitativním obchůdku NEPOTŘEBNÉ VĚCI??? Mohou pomoct přeci…, kde umývám 

přijímané zašpiněné věci, pářu staré svetry, aby se vlna dala ještě prodat. Nebo háčkuju 

z darované příze zvonečky.  
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Práce se mi moc líbí i kolektiv. Díky MESADĚ můžu pomoct v obchůdku dát upravené věci 

k prodeji a jejich dalšímu použití a pomoci tak i dobré věci, protože výtěžek z prodeje již 

nepotřebných použitých věcí jde na pomůcky pro nemocné děti.“ 

 

 

 

 


